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HARTELIJK WELKOM!  
 

De eerste regels van het vers “Uren, dagen, maanden, jaren. Vliegen als een 
schaduw heen” kennen de meesten van ons wel. Vaak denken we hierbij vooral 
aan Oud- en Nieuw maar ook nu kan dit gevoel zomaar naar boven komen. Het 
nieuwe jaar was nog maar net begonnen en nu zijn we al over de helft en de 
zomervakantie periode is al weer begonnen.  
 
Wellicht keek u uit naar de vakantie en ben jij er ook echt aan toe. Een drukke 
periode thuis, op school of op het werk. De afronding van een opleiding of 
studie. Wat is het dan heerlijk als we een moment van rust geschonken krijgen 
en even bij kunnen “tanken”. De meesten van ons zullen dat misschien wel 
vanzelfsprekend vinden maar de ouderen onder ons weten van vroeger nog wel 
dat het niet altijd zo geweest is. En ook nu in andere landen op de wereld is 
vakantie zoals wij kennen zeker geen vanzelfsprekendheid. Door oorlog en 
armoede of bijvoorbeeld door een onderdrukkende overheid.  
 
Voor u ligt de zomergids 2022 van de Hersteld Hervormde Gemeente te 
Goedereede. Deze gids is bedoeld om u een beetje wegwijs te maken in wat 
onze kerkelijke gemeente in deze vakantie periode te bieden heeft. Zo vindt u 
onder andere een overzicht van de kerkdiensten in de komende periode, een 
meditatie, de rubriek voor de jongeren en kinderen, de puzzel en een kleurplaat. 
Naast de Nederlandse vertaling van het bekende en ontroerende gedicht van de 
schotse predikant Robert Murray M'Cheyne “De Heere onze gerechtigheid” 
hebben we voor de verandering ook eens de Engelse originele versie 
opgenomen.  
 
Vorig jaar hadden we als gevolg van Corona aparte diensten voor u als 
vakantieganger. Dat is gelukkig op dit moment niet nodig. U en jij bent van harte 
welkom tijdens de reguliere kerkdiensten waarbij van te voren aanmelden niet 
meer nodig is. Zo kunnen we weer samen luisteren naar Gods stem en de 
Psalmen zingen tot Zijn eer.  
 
Begin dit jaar is onze gemeente vacant geworden. Na een lange tijd onze herder 
en leraar te zijn geweest heeft ds. van Estrik het beroep naar Moerkapelle, 
Scheveningen (Thabor) en Voorschoten aan moeten nemen en hebben we elkaar 
voor wat dat betreft los moeten laten. Het kan echter zo zijn dat u met 
(geestelijke) vragen rondloopt en er met iemand over wilt spreken. Dan kunt u 
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altijd contact opnemen met scriba de Geus. (tel: 0187-493679, 
scriba@hhggoedereede.nl)  
 
 
Nog even terug naar de regels van het vers “uren, dagen, ...”. Het kan zo maar 
zijn dat we die woorden uitspreken als een klacht. Ons leven gaat zo snel voorbij 
en voor het gevoel vliegt de tijd. Maar zijn we daar soms ook niet zelf schuldig 
aan? Hoe vaak zijn we niet bezet met alles wat nog moet, met wat we nog willen 
bereiken in het leven en met wat we nog willen verzamelen en verkrijgen. En we 
hollen en we rennen!  
 
Wat kunnen we veel bezig zijn met onze toekomst hier op aarde. Dan is het goed 
dat we ook maar aan de andere regels uit dat het genoemde lied denken waar 
staat. “Niets bestendigs hier beneen”. Ja, onze toekomst is heel belangrijk. Maar 
dan wel een toekomst bij en met God. Dan gaan we niet met het vingertje wijzen 
maar we hopen en bidden dat u en ook jij in deze vakantie een momentje van 
rust neemt en krijgt van alle wereldse zaken en tijd neemt en krijgt voor Gods 
zaken. Dat we, als God het ons geeft, als maar meer mogen leren wie Hij in 
Christus is voor een van nature arme en verloren zondaar. Zijn we dat? Ja, dat 
zijn we. Maar God is ook een God van genade en liefde. Is Hij dat? Ja, dat is Hij. 
Zoek Hem, terwijl Hij te vinden is.  
 
Allen, jong en oud, een goede en gezegende vakantie toegewenst.  
 
De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Goedereede. 
 
 
 
 
 

mailto:scriba@hhggoedereede.nl
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INFORMATIE OVER ONZE GEMEENTE EN DE KERKDIENST 
 

Op onze website www.hhggoedereede.nl vindt actuele informatie over onze 
gemeente.  
 

Kinderoppas 
Tijdens de morgendienst van 09:30 uur is er kinderoppas. 
 
Lezen en zingen 
Tijdens de kerkdiensten maken wij gebruik van de Bijbel in Statenvertaling. 
Zingen doen wij uit de psalmberijming van 1773. Als u zelf geen Bijbel of 
psalmboek heeft, vraag er dan een aan de koster. Hij zal u graag helpen.  
 
Collecten 
Bij de uitgang van de kerk zijn de collectezakken voor diaconie, kerkvoogdij en 
zending te vinden. Natuurlijk is het ook mogelijk uw gave giraal over te maken 
naar de volgende bankrekeningen. Alvast hartelijk dank. 
• Kerkvoogdij: NL93RABO0351257012  
• Diaconie: NL17RABO0314144919 
 
Zitplaatsen 
De zitplaatsen in ons kerkgebouw zijn vrij.  
 
Ringleiding 
De kerkzaal is met een ringleiding uitgerust zodat bezoekers met een 
gehoorapparaat de dienst kunnen volgen.  
 
Beluisteren/bekijken van de diensten via internet 
De kerkdiensten zijn onder meer via internet te beluisteren en te bekijken. Ga 
hiervoor naar onze website: www.hhggoedereede.nl. Daar vindt u de nodige 
informatie en verwijzingen. 
 
Opnamen van de dienst 
Wilt u de kerkdienst achteraf nog eens beluisteren dan kunt u terecht op onze 
website www.hhggoedereede.nl. Daar kunt u een archief met opgenomen 
kerkdiensten vinden.  
 
 
 

http://www.hhggoedereede.nl/
http://www.hhggoedereede.nl/
http://www.hhggoedereede.nl/
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KERKDIENSTEN  
 
Eén ding heb ik van de HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen 
mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des 
HEEREN te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27 vers 4 
 
 

Zondag 3 juli 1
ste

 collecte: Zomercollecte landelijk jeugdwerk 
09.30 uur Ds. A. van Wijk Psalm 116: 1 en 4 
18.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 96: 3 en 4 
   

Zondag 10 juli 1
ste

 collecte: Diaconie 
09.30 uur Kand. J.W. Bonenberg Psalm 96: 5 en 6 
18.00 uur Ds. A.S. Middelkoop Psalm 96: 7, 8 en 9 
   

Zondag 17 juli 1
ste

 collecte: MAF Familie Breen 
09.30 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 97: 1 en 2 
18.00 uur Ds. J. Koppelaar Psalm 97: 3 en 4 
   

Zondag 24 juli 1
ste

 collecte: Mercy Ships 
09.30 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 97: 5, 6 en 7 
18.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 98: 1 en 2 
   

Zondag 31 juli 1
ste

 collecte: Schreeuw om Leven  
09.30 uur Kand. Joh. Fekkes Psalm 98: 3 en 4 
18.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 99: 1 en 2 
   

Zondag 7 augustus 1
ste

 collecte: Diaconie 
09.30 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 99: 3 en 4 
18.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 99: 5 en 6 
   

Zondag 14 augustus 1
ste

 collecte: Bonisa Zending 
09.30 uur Ds. C.M. Visser Psalm 99: 7 en 8 
18.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 100: 1 en 2 
   

Zondag 21 augustus 1
ste

 collecte: Diaconie 
09.30 uur Ds. H. Verheul Psalm 100: 3 en 4 
18.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 101: 1 en 2 
   

Zondag 28 augustus 1
ste

 collecte: Eben-Haëzer School 
09.30 uur  Psalm 101: 3 en 4 
18.00 uur Ds. P.C. Hoek Psalm 101: 5 en 6 
 

 
Voor alle diensten geldt ‘zo de Heere wil en wij leven’.  
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PSALM 65 

 
1 Een psalm van David, een lied, voor den opperzangmeester. 
2 De lofzang is in stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald 

worden. 
3 Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. 
4 Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; maar onze overtredingen, 

die verzoent Gij. 
5 Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uw 

voorhoven; wij zullen verzadigd worden met het goed van Uw huis, met het 
heilige van Uw paleis. 

6 Vreselijke dingen zult Gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onzes heils! 
o Vertrouwen aller einden der aarde, en der verre gelegenen aan de zee! 

7 Die de bergen vastzet door Zijn kracht, omgord zijnde met macht. 
8 Die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven, en het rumoer der 

volken. 
9 En die op de einden wonen, vrezen voor Uw tekenen; Gij doet de uitgangen 

des morgens en des avonds juichen. 
10 Gij bezoekt het land, en hebbende het begerig gemaakt, verrijkt Gij het 

grotelijks; de rivier Gods is vol waters; wanneer Gij het alzo bereid hebt, 
maakt Gij hunlieder koren gereed. 

11 Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken; Gij doet ze dalen in zijn voren; Gij 
maakt het week door de druppelen; Gij zegent zijn uitspruitsel. 

12 Gij kroont het jaar Uwer goedheid; en Uw voetstappen druipen van 
vettigheid. 

13 Zij bedruipen de weiden der woestijn; en de heuvelen zijn aangegord met 
verheuging. 

14 De velden zijn bekleed met kudden, en de dalen zijn bedekt met koren; zij 
juichen, ook zingen zij. 
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DE LOFZANG 
 
De Lofzang is in stilheid tot U, o God! In Sion  

Psalm 65 vers 2a 
 

De lofzang, waarvan in deze Psalm wordt gesproken, kan zowel uit de mond en 

vooral uit het hart van de gemeente komen, wanneer die samen vergaderd is in 

Gods huis, als ook vanuit de onbezielde natuur. Dit laatste kan vooral door David 

bedoeld zijn, omdat hij ons in het tweede gedeelte van deze Psalm bepaalt bij 

het land, waarop het gewas groeit en waar op een ander veld de kudden grazen. 

Wanneer het koren bijna rijp is en er een zacht windje over het veld waait, dan 

ruisen de aren en in dit ruisen hoort de dichter een lofzang, die het koren tot 

God in de hemel opzendt. De HEERE immers heeft de wasdom en de groei 

gegeven, de zon en de regen op Zijn tijd en van Gods trouwe zorg zingt het 

rijpende koren en brengt met haar ruisen aan God dank en lof toe. Ook kunnen 

we de lofzang, waarvan de dichter hier spreekt, op de lof die klinkt uit Sions 

zalen betrekken, zoals wij dit in de berijming van deze Psalm zingen. Wel loop je 

dan vast met het “in stilheid”, want wanneer de lofzang gezongen wordt, is het 

niet stil in Gods huis. Echter de lofzang beperkt zich niet slechts tot en tijdens 

het zingen van de gemeente, maar ook onder de prediking kan en moet Gods lof 

uit ons hart in stilheid Hem worden gebracht. Hij is het immers zo waard. Het is 

noodzakelijk om je af te vragen: Hoe ga ik naar en zit ik in Gods huis? Is het een 

gewoonte, daar je van je jeugd af aan door je ouders bent meegenomen naar de 

kerk, óf is de zondag voor mij de dag des HEEREN, waarop ik naar Gods huis mag 

gaan, om te horen wat Hij tot ons en ook tot mij persoonlijk spreken zal door de 

mond van Zijn dienaar. Aan de buitenkant van een kerkganger kan je dat niet 

altijd zien, want het verlangen naar de voorhoven des HEEREN zit van binnen. Als 

dat zo is, dan zijn de Psalmen die gezongen worden ons uit het hart gegrepen en 

klinkt de lof en de dank aan God niet slechts vanuit onze mond, maar paart zich 

de stem met het hart, om Hem Die in de hemel woont en Die ook Zijn woning in 

het midden van Zijn gemeente heeft, de lof toe te brengen. 

 
Wijlen Ds. C. Oorschot 
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ONS KERKGEBOUW EN HAAR GESCHIEDENIS 
 
Het kerkgebouw waarin de Hersteld Hervormde Gemeente van Goedereede mag 
kerken is niet altijd een kerk geweest. In de vele jaren dat het al bestaat heeft 
het diverse functies gehad en is het verschillende keren verbouwd.  
 
Een van deze functies kunnen we achterhalen met behulp van het ANWB bordje 
dat op een van de gevels prijkt. Daarop staat:  
 
“Stadsschuur”. Vroeger meer van dergelijke schuren. Daterend uit verleden als 
landbouwdorp, nadat handel was vergaan. Typerend voor Goedereede: Boeren 
woonden in “stadshuizen” aan haven, schuren stonden aan rand bebouwing. 
Bouwmateriaal bestond deels uit aangespoeld wrakhout.  
 
Nadat het zijn functie als landbouw/ boerenschuur had uitgediend is het in 
gebruik genomen als gemeentewerkplaats van de burgerlijke gemeente van 
Goedereede. Om in te kunnen spelen op de eisen van de moderne tijd is het 
gebouw in 1978 totaal herbouwd. Hoewel het uiterlijk van voormalige 
stadsschuur werd behouden werd de binnenkant met stalen binten en stenen 
muren opgetrokken.  
 
Tot 2006 heeft het deze functie behouden. Toen werden de gemeentelijke 
werkzaamheden verplaatst naar een nieuwe locatie. Door al die jaren heen was 
het een plaatselijk begrip. Ook omdat de opslag van het oud papier van de 
muziekvereniging Apollo in een deel van het gebouw was gevestigd.  
 
In 2007 ging het eigenaarschap van het gebouw over naar de Hersteld 
Hervormde Gemeente van Goedereede. Met vereende krachten van aannemers 
en vrijwilligers werd het in korte tijd veranderd in een kerkgebouw. Zo werd er 
een betonnen vloer gestort. De gepotdekselde planken geverfd en waar nodig 
vervangen. Isolatie in muur en dak werd aangebracht. Enzovoorts, enzovoorts. 
Alles wat nodig was om de voormalige gemeentewerkplaats om te bouwen tot 
een kerkgebouw werd gedaan. 
  
16 december 2007 mocht er voor het eerst gekerkt worden en op 29 februari 
2008 vond de officiële opening plaats. Tijdens deze opening werd de naam van 
het kerkgebouw bekend gemaakt: "De Levensbron".  Dat is ook de bede. Dat het 
een bron van Leven mag zijn. Een bron van eeuwig leven. Een bron die 
voortkomt uit Jezus Christus. 
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DIACONIE   
 

Collecten 
 
3 juli     Zomercollecte landelijk jeugdwerk 
 

Vanuit de landelijke kerk wordt sturing en coördinatie gegeven aan onze 
jeugdclubs. De leidinggevenden van onze clubs kunnen bij de HHJO aankloppen 
voor hulp, tips en adviezen. Vanuit onze kinderclubs wordt ook gebruik gemaakt 
van materiaal voor de inleiding die met onze kinderen besproken wordt. 
Daarnaast verzorgt het landelijk jeugdwerk cursussen over jeugdpastoraat en 
opvoeden. 
 

10 juli / 7 en 21 augustus Diaconie 
 

Als diaconie merken we dat een aantal ouderen best eenzaam is. Gelukken 
sturen velen van u een kaart naar zieken en ouderen, maar wellicht wilt u ook 
eens bij hen langsgaan. Dat wordt zeer gewaardeerd. Als diaconie hebben we 
besloten om met name goede doelen in het kader van evangelieverspreiding 
extra te steunen. Tot nu toe mochten we enkele suggesties ontvangen. Mocht u 
nog aanvullingen hebben op of vragen hebben over de werkzaamheden binnen 
de diaconie, schroomt u dan niet.  
 

17 juli  MAF Familie Breen 
 

Op deze datum hopen wij te collecteren voor de bij ons bekende familie Breen 
die in Suriname verblijft namens de MAF. Met vliegtuigen worden vele inheemse 
Surinamers bereikt met het evangelie dat voor u wellicht vanzelfsprekend is. 
Behalve evangelieverspreiding houden Paulina en de kinderen zich bezig met het 
diaconale werk rondom de MAF. Contact met lokale mensen, het uitdelen van 
eten en het organiseren van activiteiten. Dit werk steunen wij daarom van harte.  
 

24 juli    Mercy Ships 
 

Velen van onze ouderen in de kerk zijn al eens geopereerd aan staar. Kinderen 
uit onze gemeente hebben al eens in het gips gezeten vanwege een gebroken 
been of arm. Voor vele mensen in Afrika is dat niet vanzelfsprekend. Zij brengen 
hun tijd na een gebroken been of verminderd zicht door staar door in 
afzondering. Zij leven in een situatie van sociale beperktheid. Door het werk van 
het operatieschip Mercy Ships kunnen relatief eenvoudige operaties worden 
uitgevoerd in Afrika. Worden blinden weer ziend en kunnen kreupelen weer 
lopen.  
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31 juli    Schreeuw om Leven 
 

Afgelopen maanden zijn er, met name in de Verenigde Staten velen protesten 
geweest om het recht op abortus ‘veilig te kunnen stellen’. Hierbij worden 
kerkdiensten verstoord en worden christenen onheus bejegend op straat.  
In Nederland lijkt het er ‘rustiger’ aan toe te gaan. Klopt dit wel? Staan wij nog 
voor het leven dat God maakt of deert het ons niet, zolang het ons maar niet 
raakt? Daarom steunen wij het werk van Schreeuw om Leven. 
 

14 augustus   Bonisa zending 
 

Bonisa zending: Het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de 
verkondiging van Gods Woord, evenals praktische, christelijke steunverlening, 
daar waar de Heere deuren opent. 1 Kor. 16:9. Dat steunen wij toch in gebed en 
middelen? 
 

28 augustus   Eben-Haëzer School 
Afgelopen juni mocht de diaconie te gast zijn op de Eben-Haëzer school. We 
spraken onder andere over de diaconale collecten voor de school. We spraken af 
dat wij graag een concreet doel willen hebben waarvoor we kunnen collecteren.  
Zoals bijvoorbeeld nieuwe Bijbels of nieuwe liedboeken. Op dit moment is dat 
doel nog niet bekend, maar zodra het geld besteed is, zullen wij u daarvan op de 
hoogte brengen. 
 
 
‘Beschaving’ 
 
Het is lastig om jezelf en je eigen omstandigheid in perspectief van de tijd te 
zien. Dit is eenvoudig te bewijzen, omdat iedere bevolkingsgroep of 
maatschappij zich in zijn eigen tijd een ‘beschaving’ acht. Dat geldt voor de 
Romeinen met hun amfitheaters. Evenzo voor de Middeleeuwen in Europa met 
hun heksenverbrandingen of wat denkt u van de Maya’s met hun massale 
mensenoffers ten dienste van hun goden. 
 
Dit wetende is het logisch en ook zinvol om onszelf de vraag te stellen hoe het 
met onze beschaving staat. Zelf vinden we waarschijnlijk ook dat wij samen een 
beschaving vormen met hogere normen en standaarden dan welke in het 
verleden golden. We hebben immers een sociaal vangnet, AOW, WAO, WAJONG 
en wat al niet meer. Er is voor ieder een plek. Ieder kan zich ontwikkelen en 
deelnemen aan het sociaal verkeer. 
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Het probleem van een ‘beschaving’ is echter dat deze gevormd wordt door 
mensen. Mensen die, als het even tegen zit ten koste van de ander hun 
landsgrenzen willen uitbreiden. Mensen die bang zijn om in een Coronaperiode 
geen toiletpapier meer te hebben. Mensen die kinderen laten aborteren, omdat 
het nu even niet past of zelfs Mensen die geen omgang willen hebben met ‘die 
van de lichte kerk (die denken dat het zomaar gaat) of Mensen die anderen 
afschrijven, omdat ze: gescheiden, homoseksueel of niet actief binnen onze 
kerkelijke gemeente zijn. Of mensen zoals wij…….. Mensen zoals u en ik. 
 
We leven in een lastige tijd met lastige mensen. En God vraagt van ons, als 
diaconie, om te zien naar onze naasten, maar Hij vraagt het ook van u! Hebben 
wij samen oog voor diegene die de energierekening niet meer kan betalen. 
Diegene die eenzaam is, of psychisch lijdt. Of baden wij ons in 
zelfgenoegzaamheid van de Westerse beschaving waarin het recht van het 
individu prevaleert boven dat van het collectief? Hoe doen wij dat met onze 
mooie huizen, auto’s, nieuwe keuken en nieuwe IPhone? Hoe doe ik dat en ben 
ik daarin anders dan mijn buurman die God niet kent? 
 
Petrus heeft een goede raad voor ons allen: “acht u, dat gij niet door de 
verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw 
vastigheid”(2 Petrus 3 vers 17). Dat is een duidelijke waarschuwing voor ons om 
onszelf niet te laten verleiden en te leven volgens het gebod van God en de 
liefde zoals Christus die zelf aan ons heeft laten zien. 
 
Maar hoe doe ik dat? Dat zegt Petrus ook in het volgende vers. “Maar wast op in 
de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.” Als u en ik 
dicht bij God leven en daarmee opwassen in de genade dan zijn we een 
biddende gemeente met handen en voeten voor onze naasten in de gemeente 
en buiten de gemeente. 
 
Wij hoeven u niet te zeggen dat u daarin tekortschiet. U hoeft ook niet te zeggen 
dat de diaconie daarin onvoldoende doet. Dat is bekend. Hebben wij gebed en 
liefde voor elkaar? Kleven we God aan? Dan zal God ons werk zegenen. 
 
Het ga u allen goed. 
 
Hartelijke groet van de diaconie
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WAAR U ONS KUNT VINDEN 
 

Het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede “De 
Levensbron” bereikt u als volgt: 
 N57 vanaf Stellendam of vanaf Ouddorp, Afslag Goedereede 
 Voorbij bushalte, linksaf, richting centrum 
 Ga rechtdoor, over de brug links 
 Blijf de (slingerende) weg volgen totdat u op de Varkensmarkt komt 
 Aan de Varkensmarkt staat het kerkgebouw waarvan de ingang aan de 

Doelweg ligt 
 

Ruime parkeergelegenheid vindt u op 
parkeerterrein “In ’t Hof” waarvan de 
ingang schuin tegenover het 
kerkgebouw ligt. Zie de pijl.  
 
Met het oog op de veiligheid vragen 
we uw auto niet in de bocht van 
Doelweg/Varkensmarkt te parkeren. 
Dit belemmert de doorstroom van 
auto’s en hulpverlening. De politie let 
erop dat op die plaats niet geparkeerd 
wordt. 

 
DE ROMMELKAS 
 

De HHG Goedereede organiseert ook dit 
zomerseizoen een verkoping van gebruikte 
artikelen vanuit voormalig Tuincentrum Voogd te 
Ouddorp. De zogenaamde rommelkas. U vindt de 
Rommelkas aan de Dorpsweg 5 te Ouddorp.  
 
De openingstijden zijn: 
- dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur 
- donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 
- zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur 
 
Opbrengst is ten bate van de HHG Goedereede. 
Betalen via PIN is mogelijk.  
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Het (wisselende) assortiment bestaat uit onder andere: servies, klokken, 
schilderijen, kleding, keukenapparatuur, boeken, lampen, wanddecoratie, 
aardewerk, glaswerk, etc. ect.  
 
Van harte welkom. U vindt er zeker iets van uw gading. 
 

ZOMERLEESPLAN 
 

Het volgen en houden van Jezus Christus wordt in Bijbel wel met een hardloop 
race vergeleken. Voor de winnaars wacht aan het einde een speciale en hemelse 
prijs.  Gelukkig hoef je geen atleet te zijn om de race van een Christen te kunnen 
rennen. Wel gebruikt God dit beeld om je aan te sporen om serieus te zijn met 
het onderzoeken van Gods Woord en om Zijn weg te zoeken en te gaan. Nodig 
iemand uit om dit Bijbelrooster samen met jou “door en uit te lopen”. 
 
Km Volwassenen Km Kinderen 
 1 Filippenzen 1 1 1 Korinthe 9: 24-26 
 2 Filippenzen 2 2 Deuteronomium 21: 1 – 8 
 3 Filippenzen 3 3 Hebreeën 12: 1 – 3 
 4 Filippenzen 4 4 Jeremia 10:23 
 5 Colossenzen 1 5 Spreuken 3: 5 – 6 
 6 Colossenzen 2 6 Psalm 18: 32 
 7 Colossenzen 3 7 Jesaja 41:10 
 8 Colossenzen 4 8 Jona 1 
 9 1 Timotheüs 1 9 1 Petrus 2: 21 
 10 1 Timotheüs 2 10 Psalm 119: 32 
 11 1 Timotheüs 3 11 Mattheus 18: 10 – 14 
 12 1 Timotheüs 4 12 Mattheus 24: 13 
 13 1 Timotheüs 5 13 Lukas 15: 11 – 32 
 14 1 Timotheüs 6 14 Johannes 20: 1 – 10 
 15 2 Timotheüs 1 15 Handelingen 8: 26 – 40 
 16 2 Timotheüs 2 16 Galaten 5: 7 
 17 2 Timotheüs 3 17 2 Timotheüs 2: 5 
 18 2 Timotheüs 4 18 Filippenzen 4: 13 
 19 Jakobus 1 19 1 Timotheüs 4: 8 
 20  Jakobus 2 20 Hebreeën 10: 36  
 21  Jakobus 3 21 Jakobus 1: 12 
 22  Jakobus 4 22 2 Korinthe 12: 9 – 10 
 23  Jakobus 5 23 2 Timotheüs 4: 7 
 24 Lukas 15: 11 - 32 24 2 Johannes 8 
 25 Johannes 20: 1 - 18 25 Openbaring 2: 10 
 26 1 Johannes 1, Openbaring 2: 10    
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WIE DORST HEEFT…… 
 
‘Hoeveel nachtjes moet ik nog slapen, moeder?’ vroeg Jan, een jongetje van 
bijna vijf jaar. ‘Nog drie, dan is het zondag’. “Mag ik dan mee naar de kerk?’ ‘Ja, 
dat heeft moeder toch beloofd?’ Eindelijk was de zondag gekomen, waarop Jan 
jarig was en voor het eerst mee mocht naar de kerk. 
 
Ruim negen uur ging hij met zijn moeder op stap. Ze moesten een kwartiertje 
lopen en om half tien begon de kerk. Mevrouw Veldhof zei onderweg nog: ‘Jan, 
zal je vooral stilzitten? Niet praten tegen moeder hoor, en goed luisteren. Als het 
orgel speelt, gaan we zingen en mag je ook meezingen.’ 
 
Ze staken het kerkplein over en gingen naar binnen. O, wat groot was alles! Hoge 
ramen, met allemaal mooie gekleurde ruitjes, wat veel! Grote banken en midden 
in de kerk zo’n groot ding met een dak erboven. Dat was de preekstoel. Dan 
lange buizen aan de muur met onderaan een gat, net of ze van zilver waren; heel 
veel, naast elkaar. Net fluiten, dacht Jantje. 
‘Moeder, wat…’  ‘Stil Jantje, niet praten!’, zei moeder. 
 
Daar kwam opeens de buurman aan, boer Krelis. Wat zag die er deftig uit! Alles 
zwart: een zwarte pet en een zwarte das. Hè? Zo had Jantje hem nog nooit 
gezien. Normaal had hij altijd een blauwe kiel aan en grote klompen aan zijn 
voeten.  
Wat moest boer Krelis toch doen? Boer Krelis sloeg een groot boek open. Dat 
was zeker de Bijbel, dacht Jan. Boer Krelis ging voorlezen, heel langzaam en heel 
hard.  Jan begreep er niets van. 
 
Opeens keek hij omhoog. Wat een hoop ruitjes! Eén, twee, zes, acht, tien, elf! 
‘Sst, Jantje, stil wezen!’, zei moeder. 
 
Daar opeens hoorde Jantje muziek. Waar kwam dat vandaan? Hoor, daar boven. 
O, dat zijn die pijpen! Hoor maar! Ja, die pijpen, net fluiten. Wat een mooie 
muziek! 
Even later begonnen ze allemaal met het orgel mee te zingen. Toen het zingen 
klaar was, werd het eerst heel stil. Alle mensen keken omhoog, naar dat 
kamertje met dat dak erboven. Jantje keek ook op. Hij zat in de bank in het 
hoekje, de eerste plaats van het middenpad af, dicht bij de preekstoel. Nu begon 
de dominee te lezen: ‘En op de laatste dag van het feest stond Jezus op en riep, 
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zeggende: Zo iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke!’ Dat had Jantje 
goed gehoord! 
 
Daarna ging de dominee spreken over mensen, die dorst hebben naar geld. Ze 
willen altijd meer hebben en raken hun dorst nooit kwijt. Dat begreep Jantje 
niet. Hij wist nog niets van geld. De dominee sprak nog veel meer, maar Jantje 
zat weer naar de raampjes te kijken. Het kleine vingertje van Jan ging weer 
wijzen: ‘Eén, twee, drie…’ 
‘Sst Jan!’, zei moeder zacht.  
 
Dominee sprak nog altijd over mensen, die dorst hadden. ‘En er zijn ook 
mensen’, zei de dominee, ‘die dorst hebben naar God. Mensen, die de Heere 
Jezus zo graag willen leren kennen. Welnu, de Heere Jezus zegt: Zo iemand dorst 
heeft die kome tot Mij. Dat heeft de Heiland zelf gezegd!’ 
 
Hè, dacht Jantje, wat is het warm! Ik heb zo’n dorst. Ik zou wel wat water willen 
drinken. Hij keek op, en juist nam de dominee een slokje water. Ik heb ook dorst, 
dacht Jantje. 
 
Toen ging de dominee verder. ‘Als er iemand dorst heeft, die kan tot Jezus 
komen. De Heiland kan die dorst lessen. Hij riep aan het kruis: ‘Mij dorst!’, maar 
ook: ‘Het is volbracht!’. Voor u ging Hij aan het kruis met een vreselijke pijn en 
dorst, maar nu kan Hij de dorst van ons hart doen lessen, want Hij zegt: ‘Wie 
dorst heeft, die kome tot Mij!’ 
 
Jan hoorde eigenlijk alleen maar dat er gezegd werd: ‘Wie dorst heeft, kome tot 
mij!’ 
Weer nam de dominee een slokje water. Toen dacht Jan: ‘Ik zal nu heel goed 
luisteren, en als de dominee het nog eens zegt, dan ga ik naar hem toe. Ik heb 
dorst, en hij zegt het toch: ‘Wie dorst heeft kome tot mij!’ Dominee heeft ook 
water bij zich en zal mij toch wel een slokje willen geven? Waarom gaan die 
andere mensen toch niet? Ze hebben zeker geen dorst, maar ik heb dorst. Erge 
dorst! 
 
Dominee sprak steeds maar door. Jan luisterde goed, maar nu zei de dominee 
het niet. Zo pas zei hij het telkens. Hè, dacht Jan, als hij het nu nog maar één 
keertje zei, dan ging ik dadelijk. Met zijn rechtervoet ging hij al wat meer naar 
het middenpad, om vlug op te staan.  
Vol spanning zat hij te luisteren.  
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‘Ach’, zei de dominee nu, ‘wat zijn er weinig mensen die de Heere Jezus op Zijn 
woord vertrouwen.  
Ze hebben zo’n zielendorst, maar geloven niet dat Hij Het Levende Water is, en 
dat Hij de dorst kan stillen. Heeft de Heere Jezus het dan niet geroepen? 
Waarom luistert men niet? Ook nu roept de Heiland nog: ‘Zo iemand dorst heeft, 
die kome tot Mij!’ 
 
Plotseling spring Jantje van de bank. Moeder wil hem nog grijpen, maar is net te 
laat. Hij liep het pad door, naar de trap die naar de dominee zijn preekstoel ging. 
Hij klom de trap op, keek de dominee aan, pakte de dominee zijn glas en dronk 
een paar slokjes van het heldere water. 
 
Alles was zo vlug gegaan, dat eigenlijk niemand begreep dat het gesproken 
woord door Jantje wèl geloofd werd. Toen, opeens, begonnen allen die in de 
kerk waren, te lachen. Behalve de moeder van Jantje. Die vond het vreselijk. 
 
Maar op het gezicht van de dominee kwam een glimlach; toch keek hij even later 
weer heel ernstig.  Hij zei: ‘Als u zich niet verandert en wordt zoals de kinderen, 
zult u het Koninkrijk van God niet binnengaan. Dit kind heeft het woord geloofd. 
Hij begreep het niet, maar geloofde wat ik zei. Hij had dorst en kwam om te 
drinken.  
 
Van dit kind kunt u leren om gelovig aan te nemen de woorden die de Heere 
Jezus tot u zegt. Luister naar de uitnodiging van de Heiland. Ja, de Heiland meent 
wat Hij zegt. Hij stuurt niemand weg, die in geloof tot Hem komt. Op de laatste 
bladzijde van de Bijbel staat het: ‘En wie dorst heeft kome; en wie wil, neme het 
water des levens om niet’. 
 

*** 
 
Wie vraagt aan de Heere Jezus om Het Levende Water, die wordt gelukkig, die 
ontvangt vergeving van zijn schuld en een eeuwig leven. Wil jij ook komen tot de 
Heere Jezus? Ook op jou wacht Hij! 
 
Komen tot de Heere Jezus betekent: je nood en zorgen aan Hem vertellen; ook 
je schuld en zonden tegen Hem zeggen! Drinken van Het Levende Water is: in 
Hem geloven, op Hem vertrouwen, het nieuwe leven aannemen dat Hij geeft! 
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EVANGELISATIE  
 
Beste zomergast, 
 
We leven zo met elkaar naar de vakantie periode toe. Een 
tijd van rust mag weer aanbreken, even niets te hoeven 
doen. Rusten van al het werk, zorgen voor het gezin als u 
dat mag hebben en rusten van al het schoolwerk. 
Misschien heeft u een vakantie geboekt of misschien blijft 
u thuis, in ieder geval u mag genieten van welverdiende 
rust. Rust, wat betekent het woordje rust eigenlijk? Het woordje rust betekend, 
dat je in een toestand bent zonder activiteit, u hoeft niets te doen u mag rusten 
van arbeid.  
 
Wat is het fijn en een zegen dat er zulke momenten zijn om te kunnen rusten. Als 
die er niet waren, dan zouden we als mens gewoon maar doorgaan. Daarom is 
het zo belangrijk om er ook bij stil te staan en God hier voor te danken, dat Hij 
zulke momenten van rust geeft. God wist dat wij als mens ook rust nodig hebben 
en niet alleen voor ons zelf, maar ook om Hem te dienen. God heeft ons elke 
week een rustdag gegeven, de zondag. Het is zo belangrijk dat wij deze dag in ere 
houden, want God zelf ruste ook op de zevende dag en Hij zegende en heiligde 
de zevende dag. (Genesis 2:1-2 ) God was niet moe van al Zijn scheppingswerk, 
maar op de zevende  ruste God om te genieten van wat Hij geschapen had.  
 
Zo mag u in een tijd van rust ook genieten van de schepping, van elkaar, van 
anderen, maar ook van God. En dat ook op Zijn dag, ook in een tijd van vakantie. 
Dan heeft u juist extra tijd om God te zoeken, dat is iets waar we nooit van 
mogen rusten. Daarom mag het gebed er ook zijn: Heere schenk mij 
onvermoeide kracht en lust om u te zoeken, om te graven in de schatten van Uw 
woord, de Bijbel. De tijd van rust is ook genade tijd. Staat u er wel eens bij stil, 
hoe u de tijd van God gegeven, benut en besteed? Want eens zal deze genade 
tijd voorbij zijn, dan is er geen genade tijd meer niet in de hemel, maar ook niet 
in de hel, dan is het eeuwigheid. Dan is de rust voorbij, of mag u door genade 
weten dat u in mag gaan in De ware rust. Dat u opgenomen wordt in de hemel 
waar eeuwige rust en heerlijkheid is, dan bent u een gelukkig mens.  
 
Misschien denkt u wel, ik zou dat zo graag willen maar ik mis het nog, hoe moet 
dat nu verder. Zoek dan eens een rustig stil plekje op waar u alleen kunt zijn met 
God. Het maakt niet uit waar het is, het kan in de stilte van uw bid vertrek of 
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hobby kamer, in de tuin of in de natuur. Jezus ging ook naar de berg om te 
bidden en Izaäk ging in het veld, God ziet u overal. En als u dan op dat stille 
plekje bent, bid dan eerst tot God en open dan eens uw Bijbel bij Hebreeën 4, 
dan leest u boven het hoofdstuk: Ingaan in de rust. Lees het hoofdstuk eens 
rustig door en als u aangekomen bent bij het laatste vers daar leest u: Laat ons 
dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te 
bekwamer tijd.  
 
Zo mag u in vrijmoedigheid (dat betekent alles zeggen) tot Jezus de Hogepriester 
gaan om te bidden wat u nog mist of om te versterken wat u heeft. Dat Jezus uw 
toegangsbewijs uw paspoort tekent met Zijn bloed, dat reinigt van alle zonden 
en dat schrijft VOLDAAN het is VOLBRACHT! Ik heb betaald, dan kunt u en mag u 
in gaan, in de ware rust bij God in de Hemel. Daar wordt het lied gezongen, dat 
niemand leren kan dan alleen de vrij gekochten door Jezus, Het Lam Gods. Zorg 
dat u er bij bent aan Hem ligt het niet. 
 
Fijne en gezegende vakantie, rust periode toe gebeden. 
 
Met hartelijke groet van de Evangelisatiecommissie DE REDDINGSBOEI 
 
Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen dan kunt u ons op de onderstaande 
manier bereiken. 
 
Kees de Geus, Tel.: 0187-493679 
kees@famdegeus.nl 
 
Maarten de Ronde, Tel.: 0187-701020 
maartenderonde@hotmail.com 

mailto:kees@famdegeus.nl
mailto:maartenderonde@hotmail.com
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 - Pagina  
 
Christelijk lui  
 
Het is het jaar 733 voor Christus. Voor de poorten van Jeruzalem, op dat 
moment de hoofdstad van Judea, staat een aanzienlijk leger. De koning van 
Judea, koning Achaz inspecteert zijn waterputten en bereid zijn soldaten en 
burgers voor op een lange belegering. Een belegering met honger, dorst en 
mogelijk de dood als gevolg.  
 
Buiten de poorten staat het leger van Syrië samen met het leger van……. Israël. 
De koning van Israël had de Syrische koning Rezin een uitnodiging gestuurd om 
gezamenlijk een aanval uit te voeren op het buurland Judea. De buit die zouden 
ze samen verdelen.  
 
Tijdens de militaire inspectie wordt de koning gestoord door Jesaja. En Jesaja 
vertelt de koning dat hij niets hoeft te doen. Dat is vreemd toch? De legers van 
de vijanden van Judea staan voor de poorten, er is juist heel veel te doen. Kijk 
maar eens hoe de Oekraïense president Zelenski in de weer is om zijn burgers 
een hart onder de riem te steken, zijn troepen aan te sturen en alle mogelijke 
wapens het land in probeert te krijgen en Jesaja zegt dat de koning NIETS moet 
doen.  
 
God zegt via Jesaja dat de plannen van Israël en Syrië niet zullen plaatsvinden. 
Nog 65 jaar en dan zullen de volken die Judea kwaad doen niet meer bestaan.  
 
Zo kan het soms gaan in jouw leven als je Christus volgt of als je Christus 
probeert te volgen. Dat je geloof en je levensstijl belachelijk worden gemaakt 
door niet gelovige, medeleerlingen/studenten, door je collega’s die God niet 
kennen. Dat is ook te verwachten. Maar het kan ook gebeuren dat je 
aangevallen wordt door die klasgenoot die ook bij jou op de club zit. Dat je 
uitgelachten wordt die jongen die je van catechisatie kent of nog erger door dat 
meisje die belijdenis heeft gedaan. En dan??? Moet je jezelf dan anders voor 
gaan doen? Of is het beter dat je voortaan maar zwijgt over wat God in jouw 
leven betekent? Dat is wat Achaz deed. Hij trof zijn voorbereidingen en dat is op 
zichzelf niet onverstandig, maar het echte antwoord kwam van God. 
 
Het is jaar 722 voor Christus. De koning Pekah van Syrië is door de Assyriërs 
gedood in het jaar 732 voor Christus. Het Syrische rijk is uiteengevallen. De 
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hoofdstad Damascus ingenomen door de Assyriërs. Het jaar 722 V.C. is ook het 
jaar dat het tienstammenrijk door de Assyriërs wordt vernietigd. De inwoners 
worden weggevoerd. Het koninkrijk van Israël houdt hiermee op te bestaan. De 
Samaritanen worden de nieuwtestamentische inwoners van het land.   
 
Dit verhaal is niet in de Bijbel opgenomen om je te leren lui te zijn of om te 
bidden om straf voor diegene die je vertrouwen beschamen, maar juist om je 
vertrouwen op God te versterken. Als je het moeilijk hebt, zoek God op en 
verwacht ook antwoord van Hem. Dat kan best een tijdje duren, maar denk 
maar niet dat je met het voorbereiden van je eigen leger, betere oplossingen 
hebt dan God.  
 
Probeer het eens in je vakantie. Ga iedere dag als je opstaat 15 minuten eerder 
uit bed en spreek met God. Lucht je hart, zeg Hem waar je dankbaar voor bent 
en vraag Hem om jouw leven in Zijn handen te nemen.  
 
Wij wensen je geen goede vakantie van God, maar een goede vakantie met God.  
 
Hartelijke groet van de jeugdraad 
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PUZZEL  
 

Beste jongens en meisjes, 
 
Wat fijn dat het weer vakantie is. Hopelijk hebben jullie een fijn schooljaar gehad 
en komen jullie nu even uitwaaien hier op ons eiland. Na het zwemmen, 
ravotten of wat dan ook kun je deze puzzel maken. Dan hoeven jullie je zeker 
niet te vervelen. Een goede vakantie, veel puzzelplezier en alvast een goede 
thuisreis!  
 
In de tijd van de Bijbel ging het volk Israël ook op reis. Zij gingen vanuit Egypte 

terug naar Kanaän, het beloofde land. Over deze geschiedenis gaat ook de puzzel 

van deze keer. Het is best een grote puzzel, waarbij je ook je Bijbel moet 

gebruiken om dingen op te zoeken.  

 
Mozes en het volk Israël zijn vrijgelaten uit Egypte. Daarna mochten zij een 

wonder zien. In de Rode Zee kwam een pad, waardoor zij veilig naar de overkant 

konden. De boze Farao was hen nog achterna gekomen. Maar hij was met zijn 

ruiters in de zee verdronken. Nu reizen ze al heel lang door de woestijn op weg 

naar het beloofde land Kanaän. De Heere geeft hen manna – een soort brood – 

en kwakkels – vogels – om te eten. Als ze dorst krijgen, stuurt de Heere hen naar 

een oase. Dat is een rustplaats met palmbomen eromheen en water in het 

midden. Daar kan het volk drinken en uitrusten in de schaduw van de bomen. De 

mensen hebben erge dorst gekregen van de lange wandeling in de hitte. Daarom 

staan ze nu tegenover Mozes. Ze denken dat hij hen water kan geven. Maar 

Mozes zegt: “Waarom zijn jullie zo boos tegen mij? Daarmee doen jullie ook 

boos tegen de Heere en zondigen jullie tegen de Heere.” De mensen geven niet 

alleen Mozes de schuld van hun dorst maar eigenlijk de Heere zelf… Dat is erg! 

Lees het maar in Exodus 17 vers 2 en 3. Daar zegt het volk tegen Mozes: 

“Waarom hebt u ons uit Egypte laten gaan? Moeten we hier, in de woestijn, van 

dorst sterven?” Het volk doet lelijk tegen Mozes en de Heere God. Mozes bidt 

tot God en vraagt om hulp. De Heere verhoort zijn gebed en geeft hen water uit 

een steenrots.  

 
En wij? Zouden wij anders gedaan hebben tegen Mozes? Waarschijnlijk niet… 
Wij zijn van binnen allemaal zondig. Daardoor doen we snel lelijk en ondankbaar. 
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Als het ons even tegen zit, beginnen we ook meteen te mopperen… Gelukkig 
doet Mozes heel verstandig. Hij probeert het niet zelf op te lossen. Dat kan een 
mens ook niet. Mozes bidt tot God. Zo hoort het. Als het moeilijk is, moet je de 
Heere om hulp vragen en als wij zondigen dan moeten wij de Heere om 
vergeving vragen 
 
Puzzel  1 
 

Wat weet je over Mozes? Zoek de antwoorden op in Exodus 2, in Exodus 3:1, in 
Numeri 26:59 en Deuteronomium 34. Schrijf de namen op en neem steeds de 
genoemde letter. Welke oproep kun je dan lezen van boven naar beneden in de 
laatste rij hokjes? 
 

Mozes oudste zoon heette: G… 1e letter G 

Mozes trouwde met: Z… 7e letter  

Mozes werkte 40 jaar voor: J… 4e letter H 

Mozes leidde 40 jaar het volk: I… 5e letter  

Mozes’ vader heette: A… 2e letter  

Mozes vluchtte naar: M… 3e letter  

Mozes’ zus heette: M… 2e letter  

Mozes’ moeder was: J… 7e letter  

Mozes’ broer heette: A… 5e letter  

Mozes woonde 40 jaar in: E… 6e letter  

Mozes stierf op de berg: N… 1e letter N 
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Puzzel  2 
 

Hieronder zie je twee blokken. In het onderste (tweede) blok moet een zin 
komen te staan. De woorden voor die zin moet je opzoeken in het eerste blok. 
Zoals je ziet, staat de H in het onderste blok boven een 4 met een plusje 
erachter. Ná die H moet dus een letter komen die hoort bij een 5 met een min 
erachter. Zie je die 5- in het bovenste blok staan? Precies! Onder de E. Dus na de 
H komt de E. Zoek nu de -2 op en kijk welke letter daarbij hoort. Let goed op de 
minnetjes en plusjes! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stuur de oplossing van puzzel 1 of puzzel 2 (of allebei) met onderstaande 
gegevens (vóór D.V. 17 september 2022) naar scriba C. de Geus, Beresteyn 9, 
3252 CL Goedereede. Onder de goede inzendingen verloten we een aantal VVV-
bonnen. Doe je best! 
 
Naam:………………………………..………………………………………………………….. 
Adres:……………………………………….………………..Postcode:………………….. 
Woonplaats:………………………………………………….Leeftijd:………..………… 

D O R S T   K W A K K E L S 
   

7+ 1- 3+ -4 -2   +6 -6 +1 +6 +6 5- -1 -4 
   

                            
   

E L I M       S C H A D U W 
   

5- -1 5+ +2       -4 2+ 4+ +1 7+ -3 -6 
   

                            
   

M A N N A   W O E S T I J N 
   

+2 +1 +5 +5 +1   -6 1- 5- -4 -2 5+ -7 +5 
   

             
 

   
H                                 

4+ 5- -2   5+ -4   5- 5- +5   -6 1- +5 7+ 5- 3+ 

                                  

  7+ +1 -2   5- 3+   -6 +1 -2 5- 3+   -3 5+ -2 

                                  

7+ 5-   3+ 1- -2 -4 -4 -2 5- 5- +5   +6 1- +2 -2 
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AANTEKENINGEN BIJ DE KERKDIENSTEN 
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THE LORD OUR RIGHTEOUSNESS 
(Engelse vertaling van “De Heere onze gerechtigheid) 

I once was a stranger to grace and to God, 
I knew not my danger, and felt not my load; 

Though friends spoke in rapture of Christ on the tree, 
Jehovah Tsidkenu was nothing to me. 

 
I oft read with pleasure, to sooth or engage, 

Isaiah’s wild measure and John’s simple page; 
But e’en when they pictured the blood-sprinkled tree 

Jehovah Tsidkenu seem’d nothing to me. 
 

Like tears from the daughters of Zion that roll, 
I wept when the waters went over His soul; 

Yet thought not that my sins had nail’d to the tree 
Jehovah Tsidkenu – ’twas nothing to me. 

 
When free grace awoke me, by light from on high, 

Then legal fears shook me, I trembled to die; 
No refuge, no safety in self could I see, – 
Jehovah Tsidkenu my Saviour must be. 

 
My terrors all vanished before the sweet name; 
My guilty fears banished, with boldness I came 
To drink at the fountain, life-giving and free, – 

Jehovah Tsidkenu is all things to me. 
 

Jehovah Tsidkenu! my treasure and boast, 
Jehovah Tsidkenu! I ne’er can be lost; 

In thee I shall conquer by flood and by field, 
My cable, my anchor, my breast-plate and shield! 

 
Even treading the valley, the shadow of death, 
This “watchword” shall rally my faltering breath; 
For while from life’s fever my God sets me free, 

Jehovah Tsidkenu, my death song shall be. 
 

R.M. M'Cheyne 1813-1843 
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DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID 
 
 

Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart; 
Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. 

Ik vroeg niet: "Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?" 

 
Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân 

Van 't Lam, met de zonden der wereld belaân, 
Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk: 

'k Stond blind, en van verre, in mij zelven zo rijk. 
 

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer; 
Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer', 

En dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 

 
Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, 

Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt, 
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed; 

Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed! 
 

Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered; 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet; 

Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij: 
Ik boog me, en geloofde, en - mijn God sprak mij vrij. 

 
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is: 
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, 

Nu neemt mij geen satan de zegekroon af! 
 

Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis 
Naar 't erfgoed daarboven, in 't Vaderlijk huis. 
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, 
"Gestorven voor mij!" zal mijn zwanenlied zijn. 

 
R.M. M'Cheyne 1813-1843 

 


